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V. 

Platné znění dotčených ustanovení nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na aerosolové rozprašovače, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 

Poznámka pod čarou č. 1 

1) Směrnice Rady 75/324/EHS z 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se aerosolových rozprašovačů. 

Směrnice Komise 94/1/ES ze dne 6. ledna 1994, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku 
směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
aerosolových rozprašovačů. 

 Směrnice Komise 2008/47/ES ze dne 8. dubna 2008, kterou se pro účely přizpůsobení 
technickému pokroku mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se aerosolových rozprašovačů. 

 Směrnice Komise 2013/10/EU ze dne 19. března 2013, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, aby byla 
její ustanovení o označování přizpůsobena nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 

Směrnice Komise 2016/2037 ze dne 21. listopadu 2016, kterou se mění směrnice Rady 
75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, 
a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. 

 

Příloha č. 1 bod 1.2 

1.2 Označení na aerosolovém rozprašovači 

 Aniž jsou dotčeny požadavky přímo použitelného předpisu, musí označení každého aerosolového 
rozprašovače obsahovat tyto viditelné, zřetelné a nesmazatelné údaje: 

a) při jakékoli náplni: 

i) standardní věta o nebezpečnosti H229 ve znění uvedeném v přímo použitelném předpisu7), 

ii) pokyny pro bezpečné zacházení P210 a P251 podle přímo použitelného předpisu8), 

iii) pokyny pro bezpečné zacházení P410 a P412 podle přímo použitelného předpisu9), 
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iv) pokyn pro bezpečné zacházení P102 podle přímo použitelného předpisu10), pokud je aerosolový 
rozprašovač spotřebním výrobkem, 

v) veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí spojená 
s výrobkem. Je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, musí v něm 
být takové pokyny k používání uvedeny, 

a) b) je-li aerosol klasifikován jako „nehořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, 
signální slovo „varování“ a další prvky označení pro „aerosoly kategorie 3“ podle přímo 
použitelného předpisu7), 

b) c) je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 1.4.11, 
signální slovo „varování“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 2“ podle přímo 
použitelného předpisu7), 

c) d) je-li aerosol klasifikován jako „extrémně hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 
1.4.11, signální slovo „nebezpečí“ a další prvky označení pro „hořlavé aerosoly kategorie 1“ podle 
přímo použitelného předpisu7)., 

d) pokyn pro bezpečné zacházení P102 podle přímo použitelného předpisu10), pokud je 
aerosolový rozprašovač spotřebním výrobkem a 

e) veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická nebezpečí 
spojená s výrobkem. Je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný návod k použití, 
musí v něm být takové pokyny k používání uvedeny. 

__________________ 

8) Příloha IV část 1 tabulka 6.2 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, 
v platném znění. 

9) Příloha IV část 1 tabulka 6.4 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, 
v platném znění. 

 

Příloha č. 1 bod 2.1.2. 

2.1.2 Plnění 

Při 50 °C nesmí být přetlak v aerosolovém rozprašovači vyšší než 1,2 MPa. Pokud však aerosol 
neobsahuje plyn nebo směs plynů s mezí zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 °C a standardním 
tlaku 101,3 kPa, je maximální povolený tlak při 50 °C 1,32 MPa. 
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2.1.2 V závislosti na plynu obsaženém v aerosolovém rozprašovači nesmí tlak v aerosolovém 
rozprašovači při 50 °C překročit hodnoty uvedené v následující tabulce: 
 

Obsažený plyn Tlak při 50 °C 
Zkapalněný plyn nebo plynná směs s mezí zápalnosti na vzduchu 
při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa 

1,2 MPa 
 

Zkapalněný plyn nebo plynná směs, které nemají mez zápalnosti na 
vzduchu při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa 

1,32 MPa 

Stlačený plyn nebo plyny rozpuštěné pod tlakem, které nemají mez 
zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 
kPa 

1,5 MPa 
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